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ً
أوال :التدخــل العســكري الروســي فــي ســوريا وصمــة عــار فــي تاريــخ
روســيا وهــو تدخــل غيــر قانونــي وإن كان بطلــب مــن النظــام الســوري:
يصــادف الثالثيــن مــن أيلــول مــن كل عــام ذكــرى موجعــة علــى الســوريين ألنهــا مرتبطــة بالدخــول العســكري
الروســي إلــى بالدهــم ،هــذا الدخــول العنيــف والهمجــي تس ـبَّب منــذ يومــه األول فــي  /30أيلــول 2015 /وعلــى
امتــداد خمــس ســنوات كاملــة ،فــي ارتــكاب مئــات االنتهــاكات ،التــي يرقــى بعضهــا إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم حــرب ،واألســوأ مــن ذلــك َّ
أن روســيا بذلــك عرقلــت العمليــة السياســية إن لــم تكــن أنهتهــا تمامـ ًا ،فلم
يعــد يشــعر النظــام الســوري بالحاجــة إلــى الجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات بعد أن اســتعاد الســيطرة على
العديــد مــن المناطــق بفضــل المســاعدة العســكرية الروســية الواســعة والكثيفــة ،فــي مســعى منــه نحــو
القضــاء علــى مســعى الحــراك الجماهيــري الــذي طالــب برحيــل عائلــة األســد واالنتقــال نحــو نظــام ديمقراطي
يحتــرم حقــوق اإلنســان وتــداول الســلطة ويحقــق الحريــة وكرامــة المواطــن الســوري.
ولطالمــا بــررت روســيا تدخلهــا فــي ســوريا بــأن ذلــك جــاء بطلــب مــن النظــام الســوري المســيطر علــى الدولــة
الســورية ،ولكــن هــذا فــي الحقيقــة مجــرد تضليــل قانونــي ،فهنــاك اشــتراطات حقوقيــة لصحــة التدخــل
العســكري ،هــي جميعهــا غيــر متحققــة فــي الحالــة الســورية ،وال يكفــي مجــرد تحقــق شــرط واحــد منهــا ،ومــن
أبــرز هــذه االشــتراطات أمريــن رئيســين:
األول :أن ال يتــم اســتخدام التدخــل العســكري الرتــكاب انتهــاكات فظيعــة مثــل الجرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم الحــرب ،وبحســب كافــة تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة فــإن النظــام الســوري متــورط فــي
ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب منــذ آذار ،2011 /وأيضـ ًا بحســب العشــرات مــن تقاريــر المنظمــات
الحقوقيــة المحليــة والدوليــة ،إذ ًا التدخــل الروســي العســكري إلــى جانــب النظام الســوري يدخل ضمن ســياق
دعــم الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب ،وممــا يؤكــد علــى ذلــك هــو اســتمرار النظــام الســوري فــي ارتــكاب
المزيــد مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب ،لقــد ســاعده التدخــل العســكري الروســي علــى االســتمرار
فــي ارتكابهــا ،وعلــى ارتــكاب المزيــد منهــا أيضـ ًا.
الثانــي :إن القــوات العســكرية الروســية متورطــة بنفســها فــي ارتــكاب العشــرات مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية
وجرائــم الحــرب ،هــذا يعنــي إضافــة إلــى البنــد األول مـ ْ
ـن دعمهــا للنظــام الســوري فــي االســتمرار فــي ارتكابــه
ِ
لهــذه الجرائــم وتوســعه فيهــا ،أنهــا متورطــة ومنــذ األيــام األولــى لتدخلهــا فــي ارتــكاب انتهــاكات ُتشـ ِّ
ـكل جرائم
حــرب ،وقــد اســتمرت فــي ارتــكاب االنتهــاكات علــى نحــو واســع ومــدروس ومخطــط علــى مــدار الســنوات
الخمــس.
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يتضمــن  89تقريــر ًا ِّ
إن الرابــط َّ
َّ
َّ
توثــق أبــرز انتهــاكات القــوات الروســية منــذ تدخلهــا فــي أيلــول2015 /
التالــي
ومــا تبعهــا مــن انتهــاكات قتــل وتدميــر وتشــريد قســري ،وتــردُ فــي هــذه التقاريــر كميــة كبيــرة مــن البيانــات
َّ
تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــن توثيقهــا.
المتعلقــة بالحــوادث ،التــي
منهجية العمل على إعداد التقارير السابقة وهذا التقرير:
يســتعرض التقريــر تحديثــ ًا لحصيلــة أبــرز انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية منــذ
تدخلهــا العســكري فــي ســوريا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /30أيلــول ،2020 /كمــا يتضمــن نمــاذج عــن أبــرز
الحــوادث التــي ســجلتها الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي العــام األخيــر أي منــذ  /30أيلــول 2019 /حتــى
 /30أيلــول.2020 /
خــال عمليــات المراقبــة المســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن قبــل فريــق الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،
وعبــر شــبكة عالقــات واســعة مــع عشــرات المصــادر المتنوعــة مــن خــال تراكــم عالقــات ممتــدة منــذ بدايــات
عملنــا حتــى اآلن ،فعندمــا تردنــا أو ُنشــاهد عبــر شــبكة اإلنترنــت ووســائل اإلعــام أخبــار ًا عــن انتهــاك نقــوم
بمتابعــة الخبــر ومحاولــة َّ
التحقــق وجمــع أدلــة وبيانــات ،وال زالــت منهجيتنــا فــي إســناد مســؤولية هجمــات
بعينهــا إلــى القــوات الروســية تعتمــد علــى تقاطــع عــدد كبيــر مــن المعلومــات وتصريحات لمســؤولين روس،
إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الروايــات ،ال ســيما الروايــات التــي يعــود معظمهــا إلــى عمــال اإلشــارة المركزيــة،
الذيــن يعملــون علــى مراقبــة حركــة الطائــرات الحربيــة التــي ُتقلــع مــن القواعــد الجويــة الســورية أو الروســية
وتحديــد مســارها ،حيــث يســتطيع عمــال المراصــد فــي كثيــر مــن الهجمــات تحديــد طــراز المقاتــات والرمــوز
التــي تحملهــا ،إضافــة إلــى ذلــك فقــد اعتمدنــا فــي كثيــر مــن األحيــان فــي تحديــد مســؤولية القــوات الروســية
عــن هجمــات مُ عيَّنــة علــى تفــاوت الهجمــات والقــوة التدميريــة التــي أحدثتهــا الهجمــات الروســية بالمقارنــة
ـا عــن قــدرة ســاح الجــو الروســي علــى َّ
التحليــق والقصــف ليـ ً
مــع هجمــات حكوميــة ،فضـ ً
ـا ،ولالطــاع علــى
مزيــد مــن التفاصيــل عــن منهجيــة عملنــا نرجــو زيــارة الرابــط التالــي.
يحتــوي هــذا َّ
التقريــر علــى  7روايــات حصلنــا عليهــا عبــر حديــث مباشــر مــع الشــهود ،وهــي ليســت مأخــوذة مــن
مصــادر مفتوحــة ،وقــد شــرحنا للشــهود الهــدف مــن المقابــات ،وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام
المعلومــات التــي يُقدِّ مونهــا فــي هــذا التقريــر َ
دون أن ُنقــدِّ م أو نعــرض عليهــم أ َّيــة حوافــز ،كمــا حاولــت الشــبكة
ـب الشــهود معانــاة ُّ
ـم منـ ُ
تذكــر االنتهــاك ،وتـ َّ
ـح ضمــان بعدم كشــف هوية كل
الســورية لحقــوق اإلنســان تجنيـ َ
ٍ
من أبدى رغبته في اســتخدام اســم مســتعار ،حفاظ ًا على خصوصية الشــهود ومنع تعرضهم للمضايقات
أو المالحقــة األمنيــة ،وكل ذلــك وفــق البروتوكــوالت الداخلية للشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان والتي نعمل
بموجبهــا ونســعى إلــى تطويرهــا بشــكل مســتمر من خــال خبرتنا لتراعي أفضــل معايير الرعايــة والموثوقية.
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وقــد أثبتــت َّ
التحقيقــات الــواردة فــي هــذا التقريــر َّ
أن المناطــق المســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيــة
وال يوجــد فيهــا أيــة مراكــز عســكرية أو مخــازن أســلحة تابعــة للمعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي تنظيــم
داعــش ،أو هيئــة تحريــر الشــام فــي أثنــاء الهجمــات أو حتــى قبلهــا ،كمــا أنــه لــم يتــم توجيــه أي تحذيــر مــن قبــل
القــوات الروســية للمدنييــن ُقبيــل الهجمــات كمــا يشــترط القانــون الدولــي اإلنســاني.
ح َّللــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان المقاطــع المصــورة والصــور التــي ُنشــرت عبــر اإلنترنــت ،أو التــي
أرســلها لنــا نشــطاء محليــون عبــر البريــد اإللكترونــي أو برنامــج الســكايب أو عبــر منصات التواصــل االجتماعي،
كمــا أظهــرت مقاطــع مصــورة َّ
بثهــا ناشــطون موقــع الهجمــات وجثـ َ
ـث الضحايــا والمصابيــن وحجــم الدمــار
الكبيــر الــذي تسـبَّب بــه القصــف.
نحتفــظ بنســخ مــن جميــع الصــور والمقاطــع المصــورة المذكــورة فــي هــذا التقريــر ضمــن قاعــدة بيانــات
ٍ
إلكترونيــة ســرية ،ونســخ احتياطيــة علــى أقــراص صلبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ندَّ عــي أننــا ُقمنــا بتوثيــق
ٍ
ٍ
ـل الحظــر والمالحقــة مــن قبــل قــوات النظــام الســوري وبعــض المجموعــات
الحــاالت كافــة ،وذلــك فــي ظـ ِّ
المســلحة األخــرى.
َّ
إن الســلطات الروســية ُتنكــر كل هــذه الحــوادث والجرائــم ولــم تفتــح تحقيق ـ ًا واحــد ًا ،وهــي بذلــك تســير علــى
نهــج النظــام الســوري الــذي لــم يحاســب أحــد ًا مــن قواتــه منــذ آذار ،2011 /لكـ َّ
ـن ذلــك بالتأكيــد ال يُعفيهمــا مــن
المســؤولية.
مــا وردَ فــي هــذا التقريــر ي ِّ
َّ
تمكنــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل،
ُمثــل الحــدَّ األدنــى الــذي
ـث األبعــادَ االجتماعيــة واالقتصادية َّ
كمــا ال يشــمل الحديـ ُ
والنفســية.

ِّ
ُشــكل وصمــة عــار فــي تاريــخ
إن التدخــل العســكري الروســي لصالــح النظــام الســوري ي
روســيا الحديــث ،ودليــل إضافــي علــى مــدى بربريتهــا ووحشــيتها ،فقــد قامــت بقصــف أحيــاء
ســكنية ومســحت أحيــاء مــن علــى وجــه األرض دون أيــة رحمــة ،ال بــدَّ مــن تكافــل دول العالــم
لــردع التوحــش الروســي وفــرض عقوبــات سياســية واقتصاديــة عليهــا ،وفضــح ممارســات
النظــام الحاكــم أمــام الشــعب الروســي ،لعلنــا نشــهد فيهــا حــراك ًا جماهيري ـ ًا ينقلهــا نحــو
الحضــارة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
فضل عبد الغني
مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
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ثانيـ ًا :تسلســل زمنــي موجــز عــن االســتراتيجية الروســية خــال ســنوات
تدخلهــا العســكري المباشــر:
عملــت القــوات الروســية فــي العــام األول لتدخلهــا العســكري المباشــر علــى تركيــز هجماتهــا علــى مناطــق
ســيطرة المعارضــة المســلحة ولــم تســتهدف مناطــق ســيطرة تنظيــم داعــش إال بشــكل محــدود جــد ًا،
وكان لدعمهــا الجــوي المركــز فــي عــام  2017أثــر ًا كبيــر ًا فــي إعــادة ســيطرة النظــام الســوري علــى مناطــق
واســعة فــي ريــف الرقــة الشــرقي (قــرى شــامية الواقعــة جنــوب نهــر الفــرات) وريــف ديــر الــزور الغربــي (قــرى
شــامية الواقعــة جنــوب نهــر الفــرات) ومدينــة ديــر الــزور.
وفــي عــام  2018ســاهمت الغــارات الجويــة وعمليــات القصــف المكثــف بشــكل حاســم فــي اســتعادة النظــام
الســوري ثــاث مناطــق كانــت مشــمولة باتفــاق خفــض َّ
التصعيــد ،وهــي :محافظــة حمــص ،والغوطــة
الشــرقية بريــف دمشــق ،وأجــزاء مــن محافظتــي درعــا والقنيطــرة.
كمــا تابعــت القــوات الروســية تلــك االســتراتيجية عبــر غاراتهــا الجويــة علــى آخــر مناطــق خفــض التصعيــد
الواقعــة شــمال غــرب ســوريا (محافظــة إدلــب وأجــزاء مــن محافظــات حمــاة وحلــب والالذقيــة) ،التــي كانــت
مشــمولة ضمــن اتفــاق سوتشــي  /17 -أيلــول ،2018 /وهــذه أدلــة واضحــة وعمليــة علــى أن روســيا ال تقيــم أي
وزن لالتفاقــات والمعاهــدات والمواثيــق والقوانيــن ،وال تســتخدم ســوى لغــة الخــداع والغــدر.
وعلــى غــرار األعــوام الماضيــة فغالبـ ًا مــا يترافــق الحــراك السياســي الروســي مــع تصعيــد عســكري وحشــي،
بهــدف الرضــوخ للمطالــب السياســية الروســية بالقــوة واإلرهــاب ،فبالتزامــن مــع انعقــاد جلســات اللجنــة
الدســتورية (اجتمــاع اللجنــة الموســعة  /30تشــرين األول حتــى  /1تشــرين الثانــي ،2019 /واجتمــاع اللجنــة
المصغــرة األول مــن  4حتــى  /8تشــرين الثانــي ،2019 /واالجتمــاع الثانــي مــن  25حتى  /30تشــرين الثاني)2019 /
اســتمرت عمليــات القصــف العنيــف الــذي نفذتــه القــوات الروســية بشــكل خــاص؛ ســعي ًا نحــو فــرض أمــر
ـل سياســي وبقــاء حكــم
واقــع علــى األرض ،وتحقيقـ ًا للهــدف النهائــي وهــو الحســم العســكري ،وإنهــاء أي حـ ٍّ
نظــام عائلــة األســد.
ســيطرت اللقــاءات الروســية التركيــة علــى المشــهد السياســي فــي العــام الخامــس للتدخــل الروســي وقــد
ســاهمت االتفاقــات ،التــي أفرزتهــا هــذه اللقــاءات فــي تخفيــف حــدة الضربــات الجويــة الروســية وتواترهــا إلــى
حــدٍّ مــا ،فقــد شــهد العــام ثــاث اتفاقــات لوقــف إطــاق النــار فــي منطقــة إدلــب أفرزتهــا اللقــاءات الروســية
التركيــة ،وكان االتفــاق األول بتاريــخ  /9كانــون الثانــي ،2020 /وقــد فشــل فــي تحقيــق أي انخفــاض فــي وتيــرة
الهجمــات العســكرية ،فــي حيــن أن االتفــاق الثانــي دخــل حي َ
ِّــز التنفيــذ فــي  /12كانــون الثانــي 2020 /بعــد أن
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أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة عــن توصلهــا مــع روســيا إلــى اتفــاق وقــف إطــاق نــار ،لكــن روســيا خرقتــه بعــد
مــرور أقــل مــن  48ســاعة ،حيــث ســجَّ ل فريــق الرصــد فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان قصــف طيــران
ـب ذلــك،
روســي ثابــت الجنــاح بلــدة خــان الســبل فــي ريــف إدلــب الجنوبــي ،ليتوالــى القصــف والتصعيــد عقـ َ
وترافــق ذلــك مــع تقــدم بــري لقــوات النظــام الســوري والميليشــيات اإليرانيــة المســاندة لــه ،وســيطرته علــى
مناطــق وقــرى وبلــدات عــدة فــي ريفــي إدلــب وحلــب ،أبرزهــا مدينتــي معــرة النعمــان وســراقب فــي ريــف إدلــب،
وقــد بلغــت نســبة التقــدم الــذي أحــرزه النظــام الســوري قرابــة  % 25مــن مســاحة األرض التــي كانــت خاضعــة
لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام.
أمــا االتفــاق الثالــث فقــد دخــل ح ِّيــز التنفيــذ فــي  /6آذار 2020 /ونتــج عــن االتفــاق تســيير دوريــات روســية تركيــة
مشــتركة علــى الطريــق الدولــي ( M4طريــق الالذقيــة – حلــب) ،وقــد ســاهم هــذا االتفــاق فــي وقــف الهجمــات
الجويــة الروســية حتــى بدايــة حزيــران ،حيــث عــادت القــوات الروســية لخــرق االتفــاق عبــر تنفيذهــا غــارات جويــة
علــى خطــوط التمــاس لتمتــدَّ إلــى مناطــق مأهولــة بالســكان وتســفر عــن ســقوط ضحايــا.
وعلــى الرغــم مــن أن العــام الخامــس قــد شــهدَ تراجعـ ًا ملحوظـ ًا فــي حــدة ووتيــرة الضربــات الجوية الروســية إال
أن التدخــل الروســي بــات أكثــر مــن مجــرد تدخــل عســكري وتجاوز مســتوى الهجمات والعمليات القتاليــة وبدأت
تبــرز أكثــر فأكثــر األهــداف الروســية بعيــدة المــدى ،والتــي تجســدت فــي الهيمنــة علــى مقــدرات وأراضــي الدولــة
الســورية ،مســتغلة وجود حكم ال يكترث ســوى بالبقاء في الســلطة على حســاب التفريط بالشــعب والدولة.
ويمكــن تقســيم السياســة الروســية منــذ نهايــة عــام  2019حتــى اآلن ،بحســب المناطــق الجغرافيــة ،ففــي
منطقــة شــمال غــرب ســوريا ركــزت الهجمــات الروســية فــي كثيــر مــن األحيــان علــى خطــوط التمــاس بيــن
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري ومناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي ال ســيما
منطقــة جبــل الزاويــة ،إضافــة إلــى تنفيــذ غــارات جويــة علــى منطقــة الشــيخ بحــر وغــرب مدينــة إدلــب ،والتــي
اســتهدفت مقــرات تابعــة لهيئــة تحريــر الشــام.
فــي حيــن عمــدت روســيا فــي العــام الماضــي إلــى محاولــة التوغــل بشــكل أكثــر فعاليــة فــي المنطقة الشــرقية
َّ
وركــزت جهودهــا علــى هدفيــن أساســيين ،األول دعــم النظــام الســوري الســتعادة الســيطرة علــى حقــول
النفــط ،والثانــي إيقــاف العمليــة العســكرية التركيــة “نبــع الســام” ،واســتغلت القــوات الروســية انســحاب
قــوات التحالــف الدولــي مــن ريــف الرقــة الغربــي والشــمالي وريــف الحســكة الشــمالي الشــرقي ،ورعــت اتفاقـ ًا
بيــن قــوات النظــام الســوري وقــوات ســوريا الديمقراطيــة ذات القيــادة الكرديــة فــي  /13تشــرين األول2019 /
يضمــن دخــول قــوات النظــام الســوري إلــى مدينتــي عيــن العــرب ومنبــج ،ونشــرت مئــات الجنــود الــروس فــي
القواعــد العســكرية التابعــة للتحالــف الدولــي بعــد انســحاب جنــود التحالــف منهــا فــي الحقبــة ذاتها ،والســيما
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مــن مطــار صريــن جنــوب مدينــة عيــن العــرب ومطــار مدينة القامشــلي ،وبدا واضحـ ًا اهتمام القوات الروســية
بمــدِّ خطــوط تواصــل مــع وجهــاء العشــائر وتحديــد ًا فــي منطقــة القامشــلي بريــف الحســكة الشــمالي
الشــرقي ،ومنطقــة العشــائر بريــف ديــر الــزور الشــرقي ،فيمــا يبــدو أنــه محاولــة لكســب تأييــد هــذه القبائــل
وتشــكيل قــوة عســكرية تقاتــل إلــى جانــب القــوات الروســية ضــد الوجــود األمريكــي.
كمــا عــززت روســيا مــن وجودهــا العســكري فــي مدينــة ديــر الــزور عبــر زيــادة قواتهــا فــي مطــار ديــر الــزور
العســكري ومعســكر الطالئــع ،إضافــة إلــى تســيير دوريــات باتجــاه مدينتــي المياديــن والبوكمــال بريــف ديــر
الــزور الشــرقي.
شـ َّ
ـكلت منطقــة الجنــوب الســوري حالــة اســتثنائية فــي ملــف المناطــق التــي شــهدت انهيــار اتفــاق خفــض
التصعيــد فقــد كانــت هــذه المنطقــة تخضــع التفــاق روســي أمريكــي ثنائــي لوقــف إطــاق النــار ،إضافــة
إلــى اتفــاق خفــض التصعيــد الــذي شــمل  4مناطــق فــي ســوريا ،ومــع ذلــك فقــد خرقــت القــوات الروســية
هــذه االتفاقــات َّ
ونفــذت مئــات الغــارات الجويــة لدفــع فصائــل المعارضــة المســلحة لالستســام وتهجيــر
الحاضنــة الشــعبية إلــى مناطــق الشــمال ،األمــر الــذي حصــل فعـ ً
ـا فــي تمــوز  ،2018ثــم عمــدت إلــى تحويــل
مقاتلــي المعارضــة المســلحة والذيــن قبلــوا بشــروط التســوية ،إلــى جيــش مــواز يحمــي المصالــح الروســية
ٍ
فــي المنطقــة ،لكـ َّ
ـن مــا وثقنــاه فــي العــام الماضــي أثبــت فشــل القــوات الروســية حيــث تدهــور الوضــع األمنــي
فــي المنطقــة الجنوبيــة ولــم تفــي روســيا بوعودهــا فــي اإلفــراج عــن المعتقليــن مــن أبنــاء المناطــق الخاضعة
لالتفــاق ،أو تحســين الوضــع المعيشــي ،أو منــع المالحقــات األمنيــة مــن قبــل أجهــزة النظــام األمنيــة ألهالــي
المناطــق الذيــن ثــاروا ضــد النظــام الســوري مجــدد ًا ،بــل إن االعتقاالت اســتمرت وعمليــات الخطف تصاعدت
وازداد الوضــع المعيشــي ســوء ًا.

ثالث ًا :ثالث استخدامات للفيتو شهدها العام الخامس للتدخل العسكري
ـل مجلس األمن
الروســي و 16مرة منذ بداية الحراك الشــعبي من أجل شـ ِّ
لصالح النظام السوري:
ً
ـتكماال لمسلســل دعــم النظــام الســوري الالمحــدود اســتخدمت روســيا العــام المنصــرم الفيتــو ثــاث
اسـ
مــرات مــن بيــن  16مــرة اســتخدمت فيهــا الفيتــو منــذ آذار ،2011 /وقــد كانــت هــذه االســتخدامات الثالثــة ضــد
مشــاريع قــرارات تعمــل علــى إعــادة إحيــاء القــرار رقــم  2165الــذي أصــدره مجلــس األمــن الدولــي فــي تمــوز/
 ،2014والــذي يُتيــح لألمــم المتحــدة إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود دون إذن النظــام الســوري ،وكان قــد
ـس مــرات متتاليــة عبــر القــرارات التاليــة لمجلــس األمــن:
اســتم َّر تمديــده خمـ َ
( )2191لعام  )2258( ،2014لعام  )2332( ،2015لعام  )2393( ،2016لعام  )2449( ،2017لعام .2018
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وعندمــا حــان موعــد تجديــد القــرار لعــام جديــد ،فــي كانــون األول ،2019 /عارضــت ذلــك كل مــن روســيا والصيــن،
عبــر اســتخدام الفيتــو ضــدَّ مشــروع القــرار الــذي قدمتــه كل مــن ألمانيــا والكويــت وبلجيــكا ،والــذي دعــى إلــى
تمديــد العمــل بالقــرار لمــدة ســتة أشــهر تعقبهــا ســتة أشــهر إضافيــة ،وذكــر مشــروع القــرار بأنــه سيشــمل
كل المعابــر باســتثناء معبــر الرمثــا الحــدودي ،مــع ذلــك رفضــت روســيا والصيــن تمديــده.
َّ
وتضمــن تعديــات إضافيــة
فــي  /10كانــون الثانــي 2020 /تــم تقديــم مشــروع قــرار آخــر ،يحمــل الرقــم ،2504
لصالــح روســيا ،فقــد اقتصــر التمديــد علــى ســتة أشــهر ،وألغــى معبــري الرمثــا واليعربيــة الحدودييــن ،عندهــا
امتنعــت روســيا والصيــن عــن التصويــت وتــم تمديــد إدخــال المســاعدات حتــى  /10تمــوز.2020 /
فــي  /7تمــوز 2020 /عــاد قــرار إدخــال المســاعدات إلــى أروقــة مجلــس األمــن الدولــي وقدمــت الــدول مشــاريع
قــرارات مختلفــة ،قدمــت كل مــن ألمانيــا وبلجيــكا مشــروع قــرار يمــدد العمــل بالقــرار رقــم  2504لمــدة عــام
كامــل ،جوبــهَ مشــروع القــرار هــذا بالفيتــو الروســي الصينــي ،وفــي  /10تمــوز عــادت كل مــن ألمانيــا وبلجيــكا
ِ
وقدمتــا مشــروع قــرار مماثــل ولكــن لمــدة ســتة أشــهر فقــط ،وعــادت روســيا والصيــن مجــدد ًا الســتخدام
الفيتــو للمــرة الثالثــة.
فــي المقابــل قدمــت روســيا مشــروعي قراريــن ،األول فــي  /9تمــوز ،دعا إلى إدخال المســاعدات اإلنســانية عن
طريــق معبــر واحــد بـ ً
ـدال مــن معبريــن وهــو معبــر بــاب الهــوى ولمــدة ســتة أشــهر فقــط ،ولم يتم تبنيه بســبب
عــدم كفايــة األصــوات ،وفــي  /10تمــوز تقدمــت روســيا بمشــروع قــرار دعــت فيــه إلــى إدخــال المســاعدات
اإلنســانية عــن طريــق معبــر بــاب الهــوى ولمــدة  12شــهر ًا وطالــب مشــروع القــرار األميــن العــام تقديــم تقريــر
مــع نهايــة آب حــول التأثيــرات “المباشــرة وغيــر المباشــرة لإلجــراءات األحاديــة القســرية المفروضــة علــى
ســوريا وعلــى الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي وإيصــال المســاعدات اإلنســانية داخــل ســوريا” ،وتــم تعطيــل
مشــروع القــرار بعــد اعتــراض ســبعة أعضــاء بينهــم ثــاث دول دائمــة العضويــة.
وقد أصدرنا تقرير ًا استعرضنا فيها التسلسل الزمني الستخدام روسيا للفيتو منذ عام .2011

رابعـ ًا :ثالثــة شــركات روســية لتجنيــد المرتزقــة للقتــال إلــى جانــب النظام
الســوري والقوات الروســية:
منــذ نهايــة عــام  2018الحظنــا توســع ًا فــي نشــر قــوات روســية بريــة ،ولــم تعــد تقتصــر علــى الهجمــات الجويــة،
بــل شــاركت فــي بعــض العمليــات العســكرية البريــة واســتخدمت ســاح المدفعيــة والدبابــات ،وقــد تحدثــت
تقاريــر إعالميــة محليــة ودوليــة عــن اســتجالب روســيا لشــركات أمنيــة ومرتزقــة يقاتلــون مقابــل دخــل مــادي
إلــى جانــب قواتهــا األرضيــة ،وفــي الصفــوف األماميــة ،ويقومــون بتدريــب قــوات النظــام الســوري ويعملــون
علــى حمايــة المنشــآت النفطيــة واالقتصاديــة.
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َّ
تمكنــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان بعــد جهــد طويــل مــن التحقــق مــن ثــاث مــن هــذه الشــركات،
ونعتقــد أن هنــاك أكثــر مــن ثــاث شــركات ،لكــن هــذا مــا تمكنــا مــن توثيقــه ،حيــث قمنــا بمتابعــة لعــدد مــن
وســائل اإلعــام الروســية المحليــة ،ومــا تنشــره مــن صــور ومقاطــع مصــورة ،وقــد تبيــن لنــا أن بعض ـ ًا مــن
هــذه الشــركات قاتلــت بشــكل واضــح إلــى جانــب قــوات النظــام الســوري ،ونعتقــد أنهــا متورطــة فــي ارتــكاب
انتهــاكات تشــكل جرائــم حــرب وفقـ ًا لقاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان ،كمــا أننــا نعمــل علــى
تتبــع الشــركات االقتصاديــة التــي خرقــت قانــون قيصــر ،وســوف نقــوم بنشــر تقريــر خــاص عــن ذلــك خــال
األســابيع القادمــة.
 - 1شــركة فاغنــر :تدخلــت مجموعــة فاغنــر فــي ســوريا نهايــة عــام  ،2015دعمــت قــوات النظــام الســوري فــي
المعــارك ضــد المعارضــة المســلحة ،وجــزء مــن مهامهــا حراســة المنشــآت النفطيــة فــي شــرق ســوريا.
بحســب مــا نشــر “راديــو أوروبــا الحــرة” فــي  /16كانــون األول ،2016 /فــإن “مرتزقــة فاغنــر شــاركت مــع قــوات
النظــام فــي معــارك اســتعادة مدينــة تدمــر بريــف حمــص الشــرقي فــي أيــار.2016 /
فــي  /21نيســان 2020 /نشــرت صحيفــة “نوفايــا غازيتــا” تحقيقـ ًا اســتقصائي ًا عــن حادثــة مقتــل الشــاب محمــد
طــه إســماعيل مــن أبنــاء قريــة الخريطــة بريــف محافظــة ديــر الــزور ،الــذي تعــرض للتعذيــب والقتــل بشــكل
وحشــي فــي حزيــران 2017 /علــى يــد عناصــر مرتزقــة قالــت الصحيفــة أنهــم يتبعــون لشــركة فاغنــر.
 - 2الشــركة األمنية (فيغا/فيغاســي) :هي شــركة روســية أوكرانية أظهرت لقطات فيديو ترويجي لها نشــر
فــي كانــون الثانــي ،2019 /أنشــطتها فــي ســوريا ،حيــث ظهــرت فــي مقطــع الفيديــو صــور لتدريبــات عســكرية
أجرتهــا الشــركة لعناصــر لــواء القــدس فــي محافظــة حلــب وهــو إحدى الميليشــيات الفلســطينية التــي تقاتل
إلــى جانــب النظــام الســوري ،بحســب مــا نشــر موقــع “فريــق اســتقصائي فــي النزاعــات” بتاريــخ  /28آذار.2019 /
مقطع فيديو يظهر عناصر الشركة في مدينة تدمر بريف حمص وبصرى الشام جنوب سوريا.
وظهــرت الشــركة بشــكل علنــي فــي صيــف  2018فــي المعــرض الدولــي للمنتجــات الصناعيــة بدمشــق حيــث
كانــت مــن الشــركات التــي أشــرفت علــى حمايــة المعــرض.
 - 3الشــركة األمنيــة (شــيت أو الــدرع) :كشــفت صحيفــة “نوفايــا غازيتــا” الروســية أن “ 3عناصــر روس قتلــوا
فــي ســوريا فــي حزيــران ،2019 /جــراء تعرضهــم للقصــف فــي أثنــاء اشــتباك وقــع شــمال مدينــة تدمــر قــرب
حقــل الغــاز توينــان وســط ســوريا ،وأشــارت إلــى أن القتلــى المأجوريــن ينتمــون إلــى شــركة تســمى “شــيت”
(الــدرع) األمنيــة الخاصــة الروســية.
وبحســب الصحيفة ظهرت شــركة “الدرع” العســكرية الخاصة ألول مرة عام  ،2018ومركزها مدينة “كوبينكا”
التابعــة للعاصمــة موســكو ،حيــث يعتقــد أنهــا تتبع لوحدة القــوات الخاصة في القوات الجوية لروســيا.
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خامس ًا :روسيا تجند مواطنين سوريين في القتال في ليبيا:
منــذ كانــون األول ،2019 /عملــت روســيا علــى اســتخدام مــن تبقــى مــن المقاتليــن الســوريين فــي المناطــق
التــي أجــرت عمليــات تســوية إجباريــة مــع النظــام الســوري ،وبعــد أن جنــد النظــام الســوري الكثيــر منهم ضمن
قواتــه ،واعتقــل وأخفــى عــدد ًا منهــم ،قامــت روســيا باســتغالل مــن تبقــى منهــم عبــر إغرائهــم برواتــب ضخمــة
وميــزات منهــا إعفاؤهــم مــن الخدمــة اإللزاميــة فــي جيــش النظــام ،مقابــل نقلهــم إلــى ليبيــا بهــدف القتــال
إلــى جانــب قــوات الجنــرال خليفــة حفتــر ،وقــد حصلنــا علــى معلومــات تشــير إلــى وقــوع عمليــات التجنيــد فــي
محافظــة الســويداء ،لتنتقــل بعدهــا إلــى دمشــق وريفهــا ،ودرعــا والقنيطــرة وحمــاة وحمــص وديــر الــزور
والرقــة والحســكة ،حيــث يتــم نقــل المقاتليــن إلــى قاعــدة حميميــم العســكرية ومنهــا إلــى مطــار بنغــازي فــي
ليبيــا ،وذكــرت وكالــة رويتــرز ّ
أن عمليــات التجنيــد كانــت قــد تســارعت وتيرتهــا فــي شــهر أيــار ،2020 /ولــم تقتصــر
عمليــات التجنيــد علــى مقاتلــي المعارضــة المســلحة ســابق ًا (والمقصــود بهــم مــن هــم فــي مناطق التســوية
اإلجباريــة) بــل عملــت روســيا علــى تجنيــد مقاتليــن مــن الميليشــيات المواليــة للنظــام الســوري ال ســيما ذات
األغلبيــة الشــيعية.

سادس ًا :النظام السوري يصدر قوانين تمييزية لصالح روسيا:
فــي /18كانــون األول 2019 /أصــدر رئيــس النظــام الســوري بشــار األســد القوانيــن ذوات األرقــام  33و 34و35
َ
صــادق بموجبهــا علــى العقــود الثالثــة الموقعــة بتاريــخ  /2أيلــول 2019 /بيــن وزارة النفــط والثــروة
والتــي
المعدنيــة وشــركة ميركــوري الروســية ،التــي اســتطاعت الحصــول علــى ترخيــص للتنقيــب عــن النفــط فــي
منطقتــي البلــوك رقــم  7وهــو حقــل نفطــي يقــع فــي الجزيــرة الســورية ويمتد على مســاحة  9531كــم ،والبلوك
رقــم  19الــذي يقــع فــي المنطقــة الشــرقية شــمال نهــر الفــرات.
إضافــة إلــى عقــود شــركة ميركــوري ســجلنا عقــود ًا مماثلــة مــع شــركة تكنوبــروم إكســبورت فيمــا يخــص
صيانــة المحطــات الكهروحراريــة ،وشــركة كبيتــال للتنقيــب عــن مــوارد الطاقــة فــي القطــاع البحــري.
ونعمــل فــي الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان علــى تتبــع الشــركات الروســية التــي تخــرق العقوبــات وتدعــم
النظــام الســوري ،وقــد اســتطعنا تســجيل عــدد واســع مــن المعلومــات عــن شــركات روســية حصلــت علــى
تراخيــص ووقعــت عقــود ًا حصريــة مــع الحكومــة التــي يتحكــم بهــا النظــام الســوري ،وذلك في مجــاالت النفط
والغــاز والطاقة.
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ســابع ًا :تحليــل لواقــع أبــرز انتهــاكات القــوات الروســية بحســب قاعــدة
بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:
ألف :حصيلة الضحايا:
َّ
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  6859مدنيـ ًا بينهــم  2005طفـ ً
ـا و 969ســيدة (أنثــى بالغــة)
علــى يــد القــوات الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2020 /
َّ
توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب األعوام على َّ
النحو التالي:
ً
طفال ،و 404سيدة
•منذ  /30أيلول 2015 /حتى  /30أيلول 3564 :2016 /بينهم 1027
ً
طفال ،و 236سيدة
• منذ  /30أيلول 2016 /حتى  /30أيلول 1547 :2017 /بينهم 448
ً
طفال ،و 211سيدة
•منذ  /30أيلول 2017 /حتى  /30أيلول 958 :2018 /بينهم 354
ً
طفال ،و 47سيدة
• منذ  /30أيلول 2018 /حتى  /30أيلول 447 :2019 /بينهم 79
ً
طفال ،و 71سيدة
منذ  /30أيلول 2019 /حتى  /30أيلول 343 :2020 /بينهم 97

َّ
توزعت حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية بحسب المحافظات على النحو التالي:

2843
2537

714

1

22

43

67

الالذقية

درعا

الحسكة

دمشق وريفها

142
حماة

241

الرقة

249

حمص

دير الزور

إدلب

حلب
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بدء تدخلها العسكري المباشر في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

باء :حصيلة المجازر (مقتل خمسة أشخاص فما فوق دفعة واحدة):
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  354مجــزرة ارتكبتهــا القــوات الروســية فــي ســوريا،
منــذ تدخلهــا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /30أيلــول،2020 /توزعــت علــى النحــو التالــي:

تاء :حصيلة حوادث االعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة:
وثقنــا مــا ال يقــل عــن  1217حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينها  222علــى مدارس ،و 207على منشــآت
طبيــة ،و 58علــى أســواق ،ارتكبتهــا الروســية فــي ســوريا ،منــذ تدخلهــا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /15أيلــول/
 ،2020توزعــت هــذه الهجمــات بحســب المحافظــات علــى النحــو التالــي:

607

كما توزعت بحسب األعوام على النحو التالي:
403

2

4

7

7

7

11

دمشق

درعا

ريف دمشق

الالذقية

الحسكة

حمص

37
الرقة

48

دير الزور

84

حماة

حلب

إدلب
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العــام األول /30 :أيلــول /30 - 2015 /أيلــول 452 :2016 /حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا  74علــى
مــدارس 77 ،علــى منشــآت طبيــة 35 ،علــى أســواق
توزعت هذه الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:
257

112

4

6

7

7

7

11

15

درعا

ريف دمشق

حماة

الالذقية

الحسكة

حمص

دير الزور

26

الرقة

حلب

إدلب

العــام الثانــي /30 :أيلــول /30 - 2016 /أيلــول 309 :2017 /حــوادث اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينها  65على
مدارس ،و 54على منشــآت طبية ،و 12على أســواق
توزعت هذه الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:

178

102

1

2

5

ريف دمشق

دمشق

حماة

10

11

دير الزور

الرقة

حلب

إدلب
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العــام الثالــث /30 :أيلــول /30 – 2017 /أيلــول 193 :2018 /حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا  37علــى
مــدارس ،و 35علــى منشــآت طبيــة ،و 8علــى أســواق
توزعت هذه الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:

120

40

23
10

حلب

دير الزور

حماة

إدلب

العــام الرابــع /30 :أيلــول /30 – 2018 /أيلــول 129 :2019 /حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا  25علــى
مــدارس ،و 24علــى منشــآت طبيــة ،و 1علــى أســواق
توزعت هذه الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:
حلب ،2 :إدلب ،95 :حماة32 :
العــام الخامــس /30 :أيلــول /30 – 2019 /أيلــول 134 :2020 /حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة ،بينهــا 21
مــدارس ،و 17منشــآت طبيــة ،و 2أســواق
توزعت هذه الهجمات بحسب المحافظات على النحو التالي:
حلب ،32 :إدلب102 :
ثاء :حصيلة الضحايا من الكوادر الطبيَّة وعناصر الدفاع المدني:
وثقنــا مقتــل  69مــن الكــوادر الطبيــة ،بينهــم  12ســيدة (أنثــى بالغــة) ،علــى يــد القوات الروســية في ســوريا ،منذ
تدخلهــا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /30أيلــول ،2020 /توزعــوا بحســب األعــوام علــى النحو التالي:
العام األول /30 :أيلول /30 - 2015 /أيلول 39 :2016 /بينهم  7سيدة
العام الثاني /30 :أيلول /30 - 2016 /أيلول 11 :2017 /بينهم  2سيدة
العام الثالث /30 :أيلول /30 – 2017 /أيلول 9 :2018 /بينهم  3سيدة
العام الرابع /30 :أيلول /30 – 2018 /أيلول6 :2019 /
العام الخامس /30 :أيلول /30 – 2019 /أيلول4 :2020 /
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كما سجلنا في المدة ذاتها مقتل  42من كوادر الدفاع المدني ،توزعوا بحسب األعوام على النحو التالي:
العام األول /30 :أيلول /30 - 2015 /أيلول15 :2016 /
العام الثاني /30 :أيلول /30 - 2016 /أيلول10 :2017 /
العام الثالث /30 :أيلول /30 – 2017 /أيلول8 :2018 /
العام الرابع /30 :أيلول /30 – 2018 /أيلول9 :2019 /
العــام الخامــس /30 :أيلــول /30 – 2019 /أيلــول :2020 /لــم نتمكــن مــن توثيــق أيــة حــوادث قتــل لكــوادر فــي
الدفــاع المدنــي خــال الســنة الخامســة للتدخــل العســكري الروســي.
جيم :حصيلة الضحايا من الكوادر اإلعالمية:
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مقتــل  22إعالمي ـ ًا ،علــى يــد القــوات الروســية فــي ســوريا ،منــذ
تدخلهــا فــي  /30أيلــول 2015 /حتــى  /30أيلــول.2020 /
حاء :حصيلة استخدام الذخائر العنقودية:
َّ
َّ
شــنتها القــوات
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  236هجومــ ًا بذخائــر عنقوديــة،
الروســية منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2020 /
خاء :حصيلة استخدام األسلحة الحارقة:
َّ
َّ
شــنتها القــوات
وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــا ال يقــل عــن  125هجومــ ًا بأســلحة حارقــة،
الروســية منــذ تدخلهــا فــي ســوريا حتــى  /30أيلــول.2020 /
دالَّ :
التشريد القسري:
النــزوح َّ
لقــد كان لحجــم العنــف المتصاعــد الــذي مارســته القــوات الروســية األثــر األكبــر فــي حركــة ُّ
والتشــريد
القســري ،وســاهمت هجماتهــا بالتــوازي مــع الهجمــات التــي شـ َّـنها الحلــف الســوري اإليرانــي فــي تشــريد
قرابــة  4.5مليــون نســمة معظــم هــؤالء المدنييــن تعرضــوا للنــزوح غي ـ َر مــرة.

ثامنـ ًا :تفاصيــل تســتعرض بعــض الحــوادث المسـ َّ
ـجلة فــي العــام الفائــت
فــي قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان:
منذ  /30أيلول 2019 /حتى  /30أيلولَّ 2020 /
وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في قاعدة بياناتها:
ً
طفال ،و 71سيدة
	•مقتل  343بينهم 97
	•ما ال يقل عن  19مجزرة
	•ما ال يقل عن  134حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية ،بينها  21مدارس ،و 17منشآت طبية ،و 2أسواق.
	•مقتل  4من الكوادر الطبيَّة
	•مقتل  1من الكوادر اإلعالمية.

16

التقرير الـ  90والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
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تتوزع حصيلة الضحايا في العام األخير بحسب المحافظات:
حلب94 :
إدلب249 :
ويســتعرض التقريــر  22هجومـ ًا اســتهدفت بهــا قــوات روســية مناطــق مدنيــة ومراكــز حيوية مدنية ،وتسـبَّب
عــدد منهــا فــي ســقوط ضحايــا مدنييــن ،ذلــك بيــن  /30أيلــول 2019 /حتــى  /30أيلــول.2020 /
وقــد َّ
صنفنــا هــذه الهجمــات ضمــن قاعــدة البيانــات إلــى عــدة أنمــاط ،علــى ســبيل المثــال :هنــاك حــوادث
تسـبَّبت فــي وقــوع مجــازر وهجمــات اســتهدفت مراكــز حيويــة مدن َّيــة ،إضافــة إلــى هجمات تسـبَّبت فــي وقوع
ضحايــا مــن الكــوادر الطبيــة وعناصــر الدفــاع المدنــي.
•أبرز المجازر على يد القوات الروسية في العام الخامس لتدخلها:
األربعــاء  /6تشــرين الثانــي 2019 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة علــى األحيــاء
الســكنية فــي بلــدة الســحارة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل ثمانيــة مدنييــن ،بينهــم
طفلتــان اثنتــان ،وســيدة واحــدة ،إضافـ ًـة إلــى إصابــة قرابــة  25آخريــن بجــراح .تخضــع بلــدة الســحارة لســيطرة
مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
قرابــة الســاعة  09:29مــن يــوم الثالثــاء  /24كانــون األول 2019 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
صاروخيــن أصــاب أحدهمــا مخيمـ ًا عشــوائي ًا للنازحيــن (مؤلــف مــن قرابــة  25خيمــة) ،فــي األطــراف الجنوبيــة
لقريــة جوبــاس جنــوب مدينــة ســراقب بريــف محافظــة إدلــب الشــرقي؛ فيما أصــاب الصاروخ الثاني المدرســة
اإلعداديــة المالصقــة للمخيــم؛ مــا أدى إلــى مقتــل  10مدنييــن ،معظمهــم مــن عائلــة واحــدة ،بينهــم  5أطفال
( 3ذكــور ،و 2مــن اإلنــاث) و 4ســيدة (أنثــى بالغــة) ،إضافــة إلــى دمــار  5خيــام ،كمــا أدى القصــف إلــى تهــدم
جــزء مــن ســور المدرســة وأضــرار ماديــة كبيــرة فــي مــواد إكســاء المدرســة وأثاثهــا .تخضــع قريــة جوبــاس
لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
ُنشــير إلى أن المخيم العشــوائي يقع على بعد قرابة  2.3كم عن طريق دمشــق حلب الدولي  M5المشــمول
بالهدنــة اإلنســانية التــي َّ
عممتهــا أوتشــا علــى المنظمــات المحليــة لتســهيل خــروج المدنييــن مــن المنطقــة،
وقــد أصدرنــا تقريــر ًا يوثــق الحادثة.
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خريطــة تظهــر موقــع المجــزرة التــي ارتكبتهــا القــوات الروســية فــي قريــة جوبــاس بريــف إدلــب الشــرقي
فــي  /24كانــون األول:2019 /
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع حســين
عبســي القــدور  ،1المك َّلــف بــإدارة المجلــس المحلــي فــي قريــة
جوبــاس ،وأخبرنــا أنــه كان فــي منزله الذي يبعد قرابة 800م عن
موقــع المجــزرة وقــت حــدوث الهجــوم“ :فجــأة ســمعت دوي
انفجــار عنيــف جــد ًا ،تس ـبَّب فــي خلــع نوافــذ منزلــي ،اعتقدنــا
بدايــة أن موقــع القصــف قريــب جــد ًا ،لكــن تبيَّــن لنــا الحقــ ًا
أنــه قــرب المدرســة اإلعداديــة ،وصلــت إلــى المــكان بعــد أن
تــم نقــل الشــهداء والمصابيــن ،الذيــن تــم إســعافهم إلــى
مشــفى عــدي أبــو حســين ،وشــاهدت خمــس خيــام متضــررة
بشــكل كامــل ،إضافــة إلــى بعــض الخيــام الممزقــة”.
تحدثنا إلى أسعد حاج نعسان ، 2وهو ناشط محلي من

طفــان مــن ضحايــا المجــزرة التــي ارتكبتهــا القــوات
الروســية فــي تجمــع خيــام عشــوائي فــي قريــة
جوبــاس /إدلــب  /24 -كانــون األول2019 /

أبنــاء قريــة جوبــاس“ :أثنــاء وجــودي فــي القريــة صبــاح هــذا اليــومَّ ،
عممــت المراصــد عــن تحليــق طيــران
روســي فــي األجــواء ،ثــم َّ
عممــت عــن تنفيــذه غــارة علــى طريــق داديــخ فــي األطــراف الجنوبيــة الغربيــة مــن
القريــة ،قــدَّرت علــى الفــور َّ
أن الغــارة فــي منطقــة المدرســة اإلعداديــة والمخيــم المالصــق لهــا .توجهــت
مباشــرة إلــى المــكان حيــث كانــت فــرق الدفــاع المدنــي عمــل علــى إجــاء الشــهداء والجرحــى” أضــاف
ســنة كانــت هنــاك َّ
ـل أفرادهــا مــن
أســعد“ :أخبرتنــي ســيدة مُ ِّ
أن القصــف تسـبَّب فــي مقتــل عائلــة كاملــة جُ ـ ُّ
األطفــال والنســاء ،كمــا شــاهدت الحفــرة الناجمــة عــن ســقوط الصــاروخ واألضــرار الكبيــرة فــي الخيــام
جــراء القصــف” أخبرنــا أســعد أن سـ َّ
ـكان المخيــم كانــوا يتجهــزون لمغادرتــه عنــد وقــوع المجــزرة.
إبراهيــم أســعد عرســان- 3مــن أهالــي قريــة جوبــاس ،تواصلــت معــه الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان،
قــال إبراهيــم إنــه كان خــارج القريــة لحظــة الهجــوم ،ووصــل إلــى الموقــع بعــد نصــف ســاعة“ :لــدى وصولــي
إلــى المــكان شــاهدت موقــع ســقوط أحــد الصواريــخ بيــن الخيــام – علــى بعــد قرابــة  20متــر مــن المدرســة-
الــذي تسـبَّب فــي دمــار ســتة خيــام واحتــراق بعضهــا ،بينمــا أصــاب الصــاروخ الثانــي ســور المدرســة ،جميــع
الشــهداء أعرفهــم شــخصي ًا .مــن تبقــى مــن ســكان المخيــم كانــوا يُلملِمــون مــا تبقــى مــن حاجياتهــم
لينتقلــوا بهــا إلــى مــكان آخــر” َّ
أكــد إبراهيــم خلــوَ المنطقــة مــن أي وجــود عســكريَّ ،
وأن الطيــران الروســي هــو
نفــذ الغــارة وفـ َـق مــا َّ
مــن َّ
بثتــه المراصــد عبــر القبضــات الالســلكية الخاصــة بهــا.
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عبر تطبيق واتساب في  25كانون األول 2019
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عبر تطبيق واتساب في  25كانون األول 2019
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الثالثاء  /21كانون الثاني 2020 /قرابة الســاعة  11:45قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي بالصواريخ
منـ ً
ـزال علــى أطــراف قريــة كفــر تعــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل تســعة مدنييــن مــن
عائلــة واحــدة ،بينهــم ســتة أطفــال ( 3ذكــور ،و 3إنــاث) وســيدة واحــدة .تخضــع قريــة كفــر تعــال لســيطرة
مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
األربعــاء  /29كانــون الثانــي 2020 /قرابــة الســاعة  17:00قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
بالصواريــخ الشــارع العــام الواقــع بيــن المســجد الغربــي ومســجد نــوري حميشــو وســط قريــة كفرالتــة فــي
منطقــة جبــل األربعيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل  19مدنيـ ًا ،بينهــم
أربعــة أطفــال ( 3ذكــور ،و 1أنثــى) ،وســيدتان اثنتــان ،إضافـ ًـة إلــى إصابــة قرابــة  30آخريــن بجــراح .تخضــع قريــة
كفرالتــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثة.
اإلثنيــن  /3شــباط 2020 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صاروخـ ًا علــى حافلــة صغيــرة (ميكرو
بــاص) ُ
ـل نازحيــن مــن منطقــة شــاميكو بريــف محافظــة حلــب الغربــي -فــي أثنــاء مرورهــا فــي منطقــة
تقـ ُّجمعيــة الرحــال بريــف محافظــة حلــب الغربــي باتجــاه مناطــق أكثــر أمنـ ًا؛ مــا أدى إلــى مقتــل تســعة مدنييــن
دفعــة واحــدة ،بينهــم خمســة أطفــال ( 4ذكــور ،و 1أنثــى) ،وســيدتان اثنتــان .تخضــع المنطقــة لســيطرة
مشــتركة بيــن بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

ل نازحين في منطقة جمعية الرحال /حلب –  /3شباط2020 /
ضحايا إث َر مجزرة جراء هجوم جوي نعتقد أنه روسي على حافلة ُتق ُّ
ِ

20

التقرير الـ  90والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
بدء تدخلها العسكري المباشر في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

الخميــس  /5آذار 2020 /قرابــة الســاعة  02:05نفــذ طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي غــارة اســتخدم
فيهــا صاروخيــن علــى األقــل اســتهدفا مدجنــة ،يقيــم فيهــا نازحــون مــن ريفــي إدلــب وحلــب ،تقــع المدجنــة فــي
األطــراف الغربيــة لبلــدة معــرة مصريــن بريــف محافظــة إدلــب الشــمالي- ،علــى بعــد قرابــة  2كــم خــط نظــر،-
علــى الطريــق الواصــل بيــن معــرة مصريــن وباتنتــة .يتألــف بنــاء المدجنــة مــن هنغاريــن لتربيــة الدجــاج يلتقيــان
فــي الجهــة الغربيــة ببنــاء ســكني مؤلــف مــن طابقيــن يقيــم فيــه نازحــون ،كمــا يوجــد عنــد مدخــل المدجنــة بنــاء
للحــرس يقيــم فيــه نازحــون أيضـ ًا.
قرابــة الســاعة  02:27وبعــد بــدء عمليــات انتشــال الجرحــى والمصابين عــاود الطيران ذاته اســتهدافه للمكان
بصاروخيــن علــى األقــل ،لــم يُســفر الهجــوم عــن ضحايــا أو مصابيــن فــي فــرق المســعفين لتمكنهــم مــن
االبتعــاد عــن المــكان قبــل تنفيــذ الهجــوم .نشــير إلــى أننــا لــم نتمكــن مــن التحقــق بدقــة مــن عــدد الصواريــخ
وموقــع ســقوط كل منهــا حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر؛ نظــر ًا ألن الهجمــات تــم تنفيذهــا ليـ ً
ـا ،وألننــا لــم
نتمكــن مــن زيــارة موقــع الحادثــة حتــى اآلن .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بين المعارضة المســلحة/
الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
تس ـبَّب الهجومــان فــي مقتــل  15مدني ـ ًا ،بينهــم طفلتــان اثنتــان وســبع ســيدات ،وجــرح مــا ال يقــل عــن 19
آخريــن ،إضافــة إلــى نفــوق مئــات الطيــور التــي كانــت فــي الهنغــارات ،ودمــار شــبه كامــل فــي مبنــى المدجنــة
وبعــض المنــازل المحيطــة بــه .وقــد أصدرنــا تقريــر ًا حــول الحادثــة.
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تحليــل بصــري لموقــع هجــوم جــوي روســي اســتهدف مدجنــة تــؤوي نازحيــن ،وأســفر عــن مجــزرة فــي بلــدة
معــرة مصرين:

تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع مــروان أبــو حاتــم  4قائــد مركــز الدفــاع المدنــي فــي مدينــة
معــرة مصريــن ،الــذي توجــه فريقــه إلــى موقــع المجــزرة عقــب ســماعهم دوي انفجــارات قويــة مــن األطــراف
الغربيــة للبلــدة ،وأفادنــا“ :وصلنــا إلــى الموقــع بعــد قرابــة  20دقيقــة مــن تنفيــذ الغــارة األولــى وكان هنــاك
تحليــق لطيــران اســتطالع روســي فــي األجــواء حســب تعميــم المراصــد التــي حذرتنــا بعــد دقائــق مــن وجود
طيــران حربــي روســي بوضعيــة التنفيــذ فغادرنــا الموقــع علــى الفــور” أضــاف مــروان أنهــم قامــوا بوضــع
آلياتهــم بيــن األشــجار فــي مــكان بعيــد نســبي ًا عــن موقــع المجزرة كإجــراء احترازي وعــادوا إلــى الموقع للعمل
علــى انتشــال العالقيــن تحــت األنقــاض“ :لقــد تطلبــت منــا عمليــات اإلخــاء وقتـ ًا طويـ ً
ـا نظــر ًا لوجــود آلياتنــا
بعيــد ًا عــن المــكان وبقينــا نعمــل حتــى الصبــاح ،حيــث انتشــلنا  15ضحيــة بينهــم نســاء وأطفــال وأكثــر مــن
 15مصابـ ًا جميعهــم مــن النازحيــن المقيميــن فــي المدجنــة والمنــازل المحيطــة بهــا”.
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انتشال عالقين تحت األنقاض إثر هجوم جوي روسي على معرة مصرين /إدلب في  /5آذار – 2020 /بعدسة عارف وتد

ليــث العبــد هللا ، 5إعالمــي لصالــح منظمــة الدفــاع المدنــي -مركــز ســراقب توجــه مع فريقه إلــى موقع المجزرة
لمــؤازرة فريــق مركــز معــرة مصريــن الــذي تعــرض لغــارة مزدوجــة ،أخبــر الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
بمــا يلــي“ :قرابــة الســاعة  2بعــد منتصــف الليــل مــن يــوم  /5آذار ،شــن الطيــران الروســي غــارة عنيفــة علــى
معــرة مصريــن ســمع صداهــا لمســافات بعيــدة فــي ريــف إدلــب ،ثــم عــاود الكــرة بعــد قرابــة  25دقيقــة .وإثــر
الهجــوم الثانــي وردتنــا نــداءات لمــؤازرة فريــق الدفــاع المدنــي فــي الموقــع فتوجهنا علــى الفور إلى هنــاك ،ولدى
ـل بالمــكان ،وكأن الصواريــخ المســتخدمة مــن نــوع جديــد أكثــر
وصولنــا شــاهدت حجــم الدمــار الكبيــر الــذي حـ َّ
قــوة ،كمــا رأيــت ثــاث حفــر كبيــرة فــي المــكان لــدى وصولــي .عملنــا حتــى قرابــة الســاعة  08:30وتمكنــا مــن
انتشــال جثاميــن طفلــة وســيدة ورجليــن” أكــد ليــث أن حصيلــة الهجــوم بلغــت  15شــهيد ًا بعضهــم توفــي
بعــد وصولــه إلــى المشــفى ،و 19مصابـ ًا ،إضافــة إلــى نفــوق مئــات الطيــور التــي كانــت فــي المدجنــة.

نفوق عشرات الطيور داخل المدجنة إثر هجوم جوي روسي على معرة مصرين /إدلب في  /5آذار – 2020 /بعدسة عارف وتد

5

عبر تطبيق واتساب في  5آذار 2020

23

التقرير الـ  90والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
بدء تدخلها العسكري المباشر في سوريا في  30أيلول  2015والتي
يرقى بعضها إلى جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب

•أبرز ضحايا الكوادر الطبية على يد القوات الروسية في العام الخامس لتدخلها:
زكــوان طمــاع ،فنــي تخديــر ،ومديــر إداري فــي مشــفى الشــامي المعــروف بمشــفى أريحــا الجراحــي شــمال
مدينــة أريحــا بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،مــن أبنــاء مدينــة أريحــا ،مــن مواليــد  /15حزيــران ،1977 /توفــي يــوم
الســبت  /1شــباط 2020 /مُ تأثــر ًا بجراحــه التــي ُأصيــب بهــا يــوم األربعــاء  /29كانــون الثانــي 2020 /جــراء  3غــارات
شـ َّـنها طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ علــى مشــفى الشــامي ومحيطــه فــي مدينــة أريحــا.
عبــد الرحمــن ماجــد هــال ،وعبيــدة خالــد هــال ،ومحمــد رائــد حــاج أســعد ،مُ ســعفونُ ،قتلــوا يــوم الخميــس
 /6شــباط 2020 /جــراء قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ ســيارة إســعاف تابعــة
لمنظومــة إســعاف إدلــب -التابعــة لمديريــة صحــة إدلــب “الحــرة” -أثنــاء مرورهــا رفقــة ســيارة عســكرية فــي
منطقــة الكورنيــش الشــرقي –منطقــة مفــرق قمينــاس -فــي األطــراف الشــرقية مــن مدينــة إدلــب ،كمــا
تســبب القصــف بدمــار ســيارة اإلســعاف بشــكل كامــل وخروجهــا عــن الخدمــة.
عبد الرحمن ماجد هالل ،من أبناء مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الشرقي.
عبيدة خالد هالل ،من أبناء مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الشرقي.
محمد رائد حاج أسعد ،من أبناء قرية جوباس بريف محافظة إدلب الشرقي.

عبــد الرحمــن هــال ،محمــد حــاج أســعد ،عبيــدة هــال ،مســعفون ،قتلــوا إثــر هجــوم جــوي روســي اســتهدف ســيارة إســعاف قــرب
قريــة قمينــاس بريــف إدلــب الشــرقي – الخميــس  6شــباط 2020

 الضحايا اإلعالميون على يد القوات الروسية في العام الخامس لتدخلها:الثالثــاء  /4شــباط 2020 /قرابــة الســاعة  ،07:00قضــى الناشــط اإلعالمــي أمجــد محمــد أنــس أكتالتــي جــراء
قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة اســتهدفت حــي الميــدان فــي مدينــة أريحــا فــي
ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،الخاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي
وهيئــة تحريــر الشــام.
أمجــد ،مصــور لــدى المركــز اإلعالمــي العــام ،مــن أبنــاء مدينــة أريحــا ،مــن مواليــد عــام  ،1992طالــب فــي جامعــة
دمشــق كليــة التربيــة – قســم علــم نفــس – ســنة ثالثــة ،متــزوج ولديــه ثالثــة أطفــال.
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تواصلــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــع اإلعالمــي أنــس تريســي 6صديــق أمجــد ،الــذي أفادنــا“ :لــدى
ســماعي خبــر وفــاة أمجــد تواصلــت مــع أحــد كــوادر الدفــاع المدنــي الــذي كان فــي موقــع استشــهاد أمجــد،
وأخبرنــي أن الطيــران الحربــي الروســي شـ َّ
ـن غــارات عــدة بالصواريــخ اســتهدفت حــي الميــدان فــي مدينــة
أريحــا ،اســتهدفت إحــدى الغــارات منــزل “فــادي رحــال” صديــق أمجــد ،الــذي أمضــى أمجــد ليلتــه عنــده؛ مــا
أدى إلــى مقتــل أمجــد وصديقــه فــادي” أضــاف أنــس أن جثمانــي الضحيتيــن لــم يتــم اســتخراجهما حتــى اليــوم
التالــي بســبب كثافــة القصــف فــي ذلــك اليــوم والدمــار الكبيــر فــي المنطقــة.
-

أبرز حوادث االعتداء على المراكز الحيوية على يد القوات الروسية في العام الخامس لتدخلها:

•المساجد:
األربعــاء  /20تشــرين الثانــي 2019 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مســجد النصــر
فــي قريــة البــارة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد ،وإصابــة أثاثــه
بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع قريــة البــارة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش
الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الســبت  /1شــباط 2020 /قرابــة الســاعة  23:30قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي قرابــة أربعــة
صواريــخ وســط مدينــة البــاب بريــف محافظــة حلــب الشــرقي ،ســقط أحدهــا علــى قبــة مســجد شــيخ دوشــل
فــي المدينــة؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المســجد ،إضافــة إلــى احتــراق أثاثه وإصابــة مواد إكســائه بأضرار
ٌ
ـاروخ آخــر قــرب المســجد الكبيــر؛ تســبب فــي إصابــة بنائــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة
ماديــة كبيــرة ،كمــا ســقط صـ
بســيطةُ .نشــير إلــى أنهــا المــرة األولــى التــي تتعـرّض فيهــا مدينــة البــاب لهجــوم جــوي مــن قبــل قــوات الحلــف
الســوري الروســي ،منــذ خضوعهــا لســيطرة المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي فــي شــباط.2017 /

أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مسجد شيخ دوشيل في مدينة الباب /حلب –  /1شباط2020 /

6

عبر تطبيق واتساب في  18شباط 2020
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التقرير الـ  90والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
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•المدارس:
الثالثاء  /11شــباط 2020 /قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي صاروخ ًا على مدرســة أورم الشــمالية
فــي قريــة أورم الكبــرى بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المدرســة ،وإصابــة أثاثهــا
بأضــرار ماديــة متوســطة .تخضــع قريــة أورم الكبــرى لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش
الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثة.

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مدرسة أورم الشمالية في قرية أورم الكبرى /حلب –  /11شباط2020 /

•المنشآت الطبية:
الثالثــاء  /5تشــرين الثانــي ،2019 /الســاعة  23:55شـ َّ
ـن طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنه روســي غــارة بصاروخين
قــرب مشــفى اإلخــاص لألطفــال والنســائية جنــوب شــرق قريــة شــنان فــي منطقــة جبــل الزاويــة بريــف
محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ أتبعهــا بغــارة ثانيــة بصاروخيــن قرابــة الســاعة  00:20مــن يــوم  /6تشــرين الثانــي،
اســتهدفا بنــاء المشــفى بشــكل مباشــر؛ مــا أدى إلــى إصابــة اثنيــن مــن الــكادر الطبــي ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر
فــي بنــاء المشــفى ،وانــدالع حريــق فــي جــزء منــه ،وإصابــة معداتــه وأثاثــه وســيارة إســعاف تابعــة للجمعيــة
الطبيــة الســورية األمريكيــة ( )SAMSبأضــرار ماديــة كبيــرة ،وخــروج المشــفى عــن الخدمــة .تخضــع قريــة
شــنان لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
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التقرير الـ  90والسنوي الخامس عن انتهاكات القوات الروسية منذ
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تحليل بصري يظهر موقع هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى اإلخالص في قرية شنان /إدلب:

أدهــم حمريــن ،ممــرض فــي قســم اإلســعاف فــي مشــفى اإلخــاص بقريــة شــنان ،مــن أبنــاء قريــة معراتــة،
أصيــب باالختنــاق جــراء الحريــق الــذي نشــب فــي المشــفى إثــ َر الهجــوم .أخبرنــا أدهــم“ :اســتيقظت قبــل
منتصــف ليلــة  /6تشــرين الثانــي بدقائــق علــى دوي انفجــار ضخــم هـ َّـز المنطقــة ،علمــت الحقـ ًا أنــه صــوت
صاروخيــن ســقط أحدهمــا علــى بعــد خمســين متــر ًا شــرق المشــفى بينمــا ســقط الثانــي علــى مســافة
أبعــد قليـ ً
ـا مــن األول ،تسـبَّب القصــف فــي إصابــات عــدة بيــن مراجعــي المشــفى ،قمنــا بإجراء إســعافات
أوليــة لهــم ،وبدأنــا بعمليــة إخــاء المشــفى علــى الفــور مــن النســاء الــوالدات واألطفــال ضمــن الحواضــن
وكادر المشــفى” قــال أدهــم إنــه عــاد مــع أحــد زمالئــه إلــى المشــفى ليتأكــدوا مــن خلــوِّ ه“ :بعــد وصولنــا عــادَ
الطيــران لينفــذ غــارة بصاروخيــن اســتهدفا بنــاء المشــفى بشــكل مباشــر تســببا فــي دمــاره وانــدالع حريــق
فيــه ،ولــم نتمكــن مــن الخــروج إال بعــد وصــول رجــال الدفــاع المدني واألهالــي وإطفاءهم الحريــق وإخراجنا”
أضــاف أدهــم “لقــد تعــرض المشــفى لدمــار كبيــر فــي معظــم أقســامه ومولداتــه وتجهيزاتــه كمــا تضــررت
ســيارة إســعاف ،وهــو خــارج الخدمــة حاليـ ًا”.
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األحــد  /24تشــرين الثانــي 2019 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مشــفى عدنــان
كيــوان لألطفــال والنســائية -المدعــوم مــن قبــل الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين ( -)SEMAفــي قريــة
ـكل مباشــر؛ مــا أدى
كنصفــرة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي ،اســتهدفت الصواريــخ بنــاء المشــفى بشـ ٍ
إلــى دمــار كبيــر فــي بنائــه ،وإصابــة معداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وخروجــه عــن الخدمــة .تخضــع قريــة
كنصفرة لســيطرة مشــتركة بين المعارضة المســلحة /الجيش الوطني وهيئة تحرير الشــام وقت الحادثة.
وقــد أصــدرت الرابطــة الطبيــة للمغتربيــن الســوريين ( )SEMAبيانـ ًا عبــر موقعها الرســمي تدين فيــه االعتداء
على المشــفى

دمار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على مشفى عدنان كيوان في قرية كنصفرة /إدلب –  /24تشرين الثاني2019 /

األحــد  /26كانــون الثانــي 2020 /قرابــة الســاعة  04:10قصــف طيــران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي بالصواريخ
مشــفى اإليمــان شــرق قريــة ســرجة فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة
عــدد مــن المدنييــن المراجعيــن للمشــفى بجــراح ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المشــفى ،وإصابــة معداتــه
بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وخروجــه عــن الخدمــة .تخضــع قريــة ســرجة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة
المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
الســبت  /1شــباط 2020 /قرابة الســاعة  10:40شــن طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي غارتين بالصواريخ
علــى مشــفى الهــدى الجراحــي -المدعــوم مــن قبــل منظمــة ســكن للرعايــة والتنميــة ( -)SKTفــي قريــة حــور
بريــف محافظــة حلــب الغربــي ،ســقطت الصواريــخ وســط ســاحة المشــفى؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي
بنائــه ،وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة ،نشــير إلــى ّ
أن المشــفى تأســس فــي عــام  2014ويقــدم خدماتــه
لمــا يقــارب  250ألــف نســمة ،حيــث يســتقبل المشــفى  6000شــخص شــهري ًا ،ويقــدم  13ألــف خدمــة طبيــة
مجانيــة شــهري ًا .تخضــع قريــة حــور لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة
تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
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األحــد  /9شــباط 2020 /قرابــة الســاعة  20:10قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ عــدة
قــرب مشــفى األتــارب لرعايــة األمومــة والطفولــة –المدعــوم مــن الجمعيــة الطبيــة الســورية األمريكيــة
(ســامز) -فــي مدينــة األتــارب بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى إصابــة بنــاء المشــفى ومــواد إكســائه
بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وخروجــه عــن الخدمــة .تخضــع مدينــة األتــارب لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة
المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
اإلثنيــن  /17شــباط 2020 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ مشــفى الكنانــة جنــوب
مدينــة دارة عــزة بريــف محافظــة حلــب الغربــي؛ مــا أدى إلــى دمــار جزئــي فــي بنــاء المشــفى ،وإصابــة معداتــه
وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة .كمــا اســتهدف الهجوم مشــفى الفــردوس -المدعوم من منظمة ســوريا لإلغاثة
والتنميــة -المجــاور لمشــفى الكنانــة؛ مــا أدى إلــى إصابــة حــارس المشــفى بجــراح ،إضافــة إلــى دمــار جزئــي فــي
بنــاء المشــفى ،وإصابــة معداتــه وأثاثــه بأضــرار ماديــة كبيــرة .تخضــع مدينــة دارة عــزة لســيطرة مشــتركة بيــن
المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

مقطع مصور يستعرض دمار ًا في مشفى الكنانة إث َر هجوم جوي روسي  -دارة عزة /حلب –  /17شباط2020 /

•األسواق:
الســبت  /7كانون األول 2019 /قرابة الســاعة  14:00قصف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روســي بالصواريخ
الســوق الرئيــس المعــروف بســوق األلبســة وســط قريــة بليــون فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب
الجنوبــي؛ مــا تسـبّب بمجــزرة ،إضافـ ًـة إلــى دمــار كبيــر في عــدد من المحــات التجارية ،وإصابة مرافق الســوق
بأضــرار ماديــة كبيــرة ،ويقــع ضمــن الســوق كل مــن ثانويــة بليــون ومدرســة أحمد اصطيلة للتعليم األساســي
–المتجاورتــان-؛ تســبب القصــف بدمــار جزئــي فــي ســو َر ْي المدرســتين .تخضع قرية بليون لســيطرة مشــتركة
بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثة.
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•مراكز الدفاع المدني:
الخميــس  /23كانــون الثانــي 2020 /قرابــة الســاعة  09:30قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي
بالصواريــخ طريــق الحــج الواقــع علــى ســفح جبــل األربعيــن فــي األطــراف الشــرقية مــن مدينــة أريحــا بريــف
محافظــة إدلــب الجنوبــي ،فــي أثنــاء عمــل فــرق الدفــاع المدنــي – مركــز أريحــا علــى تفقــد الموقــع إثــر قصــف
ســابق للقــوات ذاتهــا عليــه ،أصــاب أحــد الصواريــخ ســيارة إســعاف تابعــة للفريــق بشــكل مباشــر ،مــا أدى
إلــى احتراقهــا وإصابتهــا بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وخروجهــا عــن الخدمــة .تخضــع المدينــة لســيطرة مشــتركة
بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
وقــد نشــرت منظمــة الدفــاع المدنــي الســوري خبــر ًا عــن الحادثــة عب َر حســابها الرســمي على منصــة التواصل
االجتماعي “تويتر”.

احتراق سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني إثر هجوم جوي روسي شرق مدينة أريحا /إدلب –  /23كانون الثاني2020 /
ٍ

•األفران:
اإلثنيــن  /25تشــرين الثانــي 2019 /قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي بالصواريــخ فــرن اإليمــان
اآللــي للخبــز شــمال شــرق قريــة بينيــن فــي جبــل الزاويــة بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا أدى إلى دمــار جزئي
فــي بنــاء الفــرن ،وإصابــة معداتــه بأضــرار ماديــة كبيــرة ،وانــدالع حريــق فــي قســم المحروقــات داخــل الفــرن،
وخروجــه عــن الخدمــة .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بيــن المعارضــة المســلحة /الجيــش الوطنــي
وهيئــة تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.
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أضرار إثر هجوم جوي نعتقد أنه روسي على فرن اإليمان اآللي للخبز في قرية بينين /إدلب –  /25تشرين الثاني2019 /

•مخيمات النازحين:
اإلثنيــن  /16كانــون األول 2019 /قرابــة الســاعة  11:00قصــف طيــران ثابــت الجنــاح نعتقــد أنــه روســي صواريــخ
عــدة علــى مــأوى نازحيــن فــي األطــراف الجنوبيــة مــن مدينــة بنــش بريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي؛ مــا تســبب
بخســائر بشــرية؛ إضافــة إلــى دمــار كبيــر فــي بنــاء المــأوى ،نشــير إلــى أن النازحيــن يتخــذون مــن مبنــى مدجنــة
ســابق مـ ً
ـأوى لهــم .تخضــع المنطقــة لســيطرة مشــتركة بين المعارضة المســلحة /الجيــش الوطني وهيئة
تحريــر الشــام وقــت الحادثــة.

تاسع ًا :االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات القانونية:
1.1لقــد تــورط النظــام الروســي فــي دعــم النظــام الســوري الــذي ارتكــب جرائــم ضــدَّ اإلنســانية بحــق الشــعب
الســوري ،عبــر تزويــده بالســاح والخبــرات العســكرية ،وكذلــك عبــر التدخل العســكري المباشــر إلى جانبه،
وإن دعــم نظــام متــورط بجرائــم ضــدَّ اإلنســانية يُشـ ِّ
َّ
ـكل انتهــاك ًا واضحـ ًا للقانــون الدولــي ويجعــل النظــام
الروســي عرضة للمحاســبة.
2.2التدخــل الروســي العســكري فــي ســوريا هــو تدخــل غيــر قانونــي وإن كان بطلــب مــن النظــام الســوري ،ألن
هــذا التدخــل العســكري اســتخدم الســتمرار ارتــكاب النظــام النتهــاكات بحــق الشــعب الســوري تشــكل
كثيــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن القــوات الروســية نفســها متورطــة
فــي ارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب ،فلهذيــن الســببين مع ـ ًا فــإن التدخــل مخالــف للقانــون
الدولــي بــل هــو تــورط فــي الجرائــم.
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3.3لقــد اســتخدمت روســيا الفيتــو مــرات عديــدة علــى الرغــم من أنهــا طرف في النــزاع الســوري وهذا مخالف
لميثــاق األمــم المتحــدة ،كمــا أن هــذه االســتخدامات قــد َّ
وظفهــا النظــام لإلفــات مــن العقــاب ،وشـ َّ
ـكلت
لــه حصانــة مطلقــة ،فهي اســتخدامات تعســفية وتعارض حقوق اإلنســان.
4.4روســيا لــم تفتــح تحقيقـ ًا واحــد ًا علــى الرغــم مــن آالف عمليــات القصــف التــي تسـبَّبت فــي مقتــل مــا ال يقل
عــن  6859مواطــن ســوري ،وهــذا يؤكــد اســتهتارها بــأرواح الســوريين ،وألن النظــام الســوري ال يكتــرث
بأرواحهــم أيضـ ًا وال تهمــه حمايتهــم.
ـرق النظــام الروســي بشــكل ال يقبــل َّ
5.5خـ َ
التشــكيك قــراري مجلــس األمــن رقــم  2139و 2254القاضيَيــن
بوقــف الهجمــات العشــوائية ،وأيضـ ًا انتهــك عبــر جريمــة القتــل العمــد المــادة الثامنــة مــن قانــون رومــا
األساســي ،مــا يُشـ ِّ
ـكل جرائــم حــرب.
ِّ 6.6
َّ
نؤكــد علــى َّ
فــإن القــوات
أن القصــف الــوارد فــي التقريــر قــد اســتهدف أفــراد ًا مدنييــن عــزل ،وبالتالــي
الروســية قــد انتهكــت أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،الــذي يحمــي الحــق فــي الحيــاة .إضافــة إلى
ـل نــزاع مســلح غيــر دولــي وعلــى نحــو واســع وبشــكل هجــوم واســع النطــاق فــي كثيــر
أنهــا ارتكبــت فــي ظـ ِّ
مــن الهجمــات ،فهــي ترقــى إلــى جرائــم ضــد اإلنســانية ،وفــي بعــض األحيــان إلــى جرائــم حــرب ،وقــد توفــرت
فيهــا األركان كافــة.
إن الهجمــات الــواردة فــي َّ
َّ 7.7
التقريــر ،التــي قــام بهــا النظــام الروســي تعتبــر بمثابــة انتهــاك للقانــون اإلنســاني
الدولــي العرفــي ،ذلــك َّ
بالســكان ولــم توجَّ ــه إلــى هــدف
أن القذائــف قــد أطلقــت علــى مناطــق مأهولــة
ُّ
عســكري محــدد.
َّ 8.8
إن عمليــات القصــف ،قــد تس ـبَّبت بصــورة عرضيــة فــي حــدوث خســائر طالــت أرواح المدنييــن أو إلحــاق
إصابــات بهــم أو فــي إلحــاق الضــرر الكبيــر باألعيــان المدنيــة .وهنــاك مؤشــرات قويــة جــد ًا تحمــل علــى
ـأن َّ
االعتقــاد بـ َّ
الضــرر كان مفرط ـ ًا جــد ًا إذا مــا قــورن بالفائــدة العســكرية المرجــوة.
التوصيات:
إلى مجلس األمن:
	•يجب أن ال يكون هناك اســتخدام للفيتو في حالة الدولة المنخرطة في النزاع ،وروســيا منخرطة بشــكل
وحشــي ضمــن النــزاع الســوري وتســتخدم الفيتــو لصالحهــا ولصالــح النظــام الســوري وهــم أطــراف فــي
هــذا النزاع المســلح.
	•نقــل المســألة الســورية مــن مجلــس األمــن إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بعد فشــل  9ســنوات
فــي حمايــة المدنييــن وفــي إنهــاء النزاع الســوري.
	•يتوجــب علــى مجلــس األمــن اتخــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم  ،2254الــذي نـ َّ
ـص بشــكل
واضــح علــى “توقــف فــور ًا أي هجمــات موجهــة ضــد المدنييــن واألهــداف المدنيــة فــي حــد ذاتهــا ،بمــا
فــي ذلــك الهجمــات ضــد المرافــق الطبيــة والعامليــن فــي المجــال الطبــي ،وأي اســتخدام عشــوائي
لألســلحة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي”.
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	•يجــب إحالــة الملــف الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحاســبة جميــع المتورطيــن ،بمــن فيهــم
النظــام الروســي بعــد أن ثبــت تورطــه بارتــكاب جرائــم حــرب.
	•إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية حمايــة المدنييــن ،لحفــظ أرواح الســوريين وتراثهــم
وفنونهــم مــن الدمــار والنهــب والتخريــب.
	•فــرض عقوبــات أمميــة اقتصاديــة وعســكرية علــى النظــام الســوري واإليرانــي المتورطين بشــكل مباشــر
فــي ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.
إلى المجتمع الدولي:
ـل انقســام مجلــس األمــن وشــلله الكامــل ،يتوجــب َّ
التحــرك علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي
	•فــي ظـ ِّ
إلقامــة تحالفــات لدعــم الشــعب الســوري.
السعي إلى توسيع استخدام الدول لواليتها القضائية العالمية بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا.
	• َّ
	•في ظل اســتمرار الفيتو الروســي على الرغم من اســتمرار ارتكاب النظام الســوري جرائم ضدَّ اإلنســانية
وجرائــم حــرب ،ال بــدَّ مــن العمــل علــى تشــكيل تحالــف دولــي حضــاري خــارج نطــاق مجلــس األمــن يهــدف
إلــى حمايــة المدنييــن فــي ســوريا مــن الهجمــات الروســية وهجمــات النظام الســوري.
	•توســيع العقوبات االقتصادية السياســية واالقتصادية ضد النظام الروســي بســبب ارتكابه جرائم حرب
فــي ســوريا ،وبســبب اســتمراره فــي خــرق العقوبــات المفروضــة علــى النظــام الســوري ،ومســاعدته فــي
خــرق قــرارات مجلــس األمــن بمــا فيهــا المتعلقــة بعــدم تكــرار اســتخدام األســلحة الكيميائيــة والبراميــل
المتفجرة.
	•دعــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان مــرار ًا وتكــرار ًا فــي عشــرات الدراســات والتقاريــر وباعتبارهــا
عضــو فــي التحالــف الدولــي ،إلــى تطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ،)ICRtoPوقــد تــم اســتنفاذ الخطــوات
السياســية عبــر اتفاقيــة الجامعــة العربيــة ثــم خطــة الســيد كوفــي عنــان ،وبالتالــي ال ُبــدَّ بعــد تلــك المــدة
مــن اللجــوء إلــى الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية الحمايــة ( ،)R2Pالــذي أقرَّتــه الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة.
	•تجديد َّ
الضغط على مجلس األمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
	•السعي إلى نقل معالجة الملف السوري إلى الجميعة العامة لألمم المتحدة.
إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة :COI
	•العمــل علــى التحقيــق فــي الحــوادث الــواردة فــي هــذ االتقريــر ،والشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان
مســتعدة للمســاهمة بأكبــر قــدر ممكــن.
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	•إدانة انتهاكات القوات الروسية في سوريا بشكل واضح والتي يشكل كثير منها جرائم حرب.
إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:
	•إصــدار بيــان إدانــة النتهــاكات القــوات الروســية فــي ســوريا بمناســبة مــرور خمــس ســنوات علــى تدخلهــا
العســكري فــي ســوريا وتوضيــح التداعيــات الكارثيــة علــى الشــعب والدولــة الســورية جــراء ذلــك التدخــل،
وإدانــة اســتخدام روســيا للفيتــو لصالــح النظــام الســوري.
إلى المبعوث األممي إلى سوريا:
	•الدعــوة إلــى اإلســراع فــي إنجــاز عمليــة االنتقــال السياســي ووضــع جــدول زمنــي صــارم ال يتجــاوز عامـ ًا مــن
الزمــن ،وإذا بقيــت االجتماعــات علــى هــذه الوتيــرة فنحــن بحاجــة إلــى ســنوات لصياغــة مســودة دســتور،
وعشــرات الســنوات لتحقيــق االنتقــال السياســي.
	•إدانــة مرتكبــي الجرائــم والمجــازر والمتســببين األساســيين فــي خــرق قــرارات مجلــس األمــن بشــكل
واضــح وفــي مقدمتهــا القــوات الروســية وقــوات النظــام الســوري.
إلى النظام الروسي:
	•التوقــف عــن دعــم النظــام الســوري الحالــي واالعتــذار للشــعب الســوري عــن كافــة االنتهــاكات التــي
مارســتها القــوات الروســية.
	•دعــم عمليــة انتقــال سياســي حقيقــي بعيــد ًا عــن العائلــة الحاكمــة وأجهــزة األمن المتوحشــة هو الســبيل
الوحيــد للوصــول إلــى األمــن واالســتقرار وإعــادة البناء.
	•فتــح تحقيقــات فــي الحــوادث الــواردة فــي َّ
التقريــر ،وإطــاع المجتمــع الســوري علــى نتائجهــا ،ومحاســبة
المتورطيــن.
	•تعويــض المراكــز والمنشــآت المتضــ ِّر رة كافــة ،وإعــادة بنائهــا وتجهيزهــا مــن جديــد ،وتعويــض ُأســر
الضحايــا والجرحــى كافــة ،الذيــن قتلهــم النظــام الروســي الحالــي.
	• َّ
التوقــف التــام عــن قصــف المشــافي واألعيــان المشــمولة بالرعايــة والمناطــق المدن َّيــة واحتــرام القانــون
العرفــي اإلنســاني.
إلى الدول األوروبية واالتحاد األوروبي:
	•تطبيــق عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا نظيــر ًا لمــا ارتكبتــه مــن جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب فــي
ســوريا.
	•دعــم الضحايــا المشــردين مؤخــر ًا فــي شــمال غــرب ســوريا ،وبشــكل أساســي توفيــر الميــاه الصالحــة
للشــرب واالســتخدام فهنــاك أكثــر مــن  1.6مليــون ســوري هــم فــي حاجــة عاجلــة للمســاعدة الســيما فــي
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شكر وعزاء

تمكنــا مــن َّ
َّ
التعــرف عليهــم وتوثيــق أســمائهم ،وكل
خالــص العــزاء لجميــع ُأســر الضحايــا والمتضرريــن الذيــن
ِ
َّ
لنتمكــن مــن بنــاء مثــل
الشــكر لألهالــي والنشــطاء المحلييــن وذوي الضحايــا ،الذيــن لــوال تعاونهــم لــم نكــن
هكــذا قاعــدة بيانــات وإصــدار هــذا التقريــر.
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